
بدين يف ذمته  رقأهل خيص هذا احلكم بشهادما بالوصية أو حىت على غري الوصية لو شهد على أن امليت 

أعطنا وين العموم أرنا إياها ؟ نأخذ بالعموم ؛ وين العموم ؟ حىت غري الوصية ؟ بس الواقع وصية ؟  لفالن ؟

هذا ليس  فأصابتكم مصيبة الموت )) (( إن أنتم ضربتم في األرضعموما من اآلية هكذا ما نسلم ؛ قوله: 

يشمل ما لو شهد بالوصية أو  (( فأصابتكم مصيبة الموت ))فيه نص على الوصية فقط وإن كان ؛ يعين قوله: 

(( شهادة بينكم )) ((اثنان ذوا عدل بس نقيد  ري ذلك ؛ توافقون على هذا ؟شهد بإقرار امليت بدين أو غ

(( فأصابتكم مصيبة الموت العموم يؤخذ من قوله: ربتم في األرض )) منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ض

نعم ؛ كل ضرورة ؟  لو قال قائل: هل نلحق كل ضرورة ذه احلال ؟ . يعين وأشهدمت على هذا حني املوت ))

يعين لو مثال إنسان يف البلد حضره املوت وليس عنده إال كفار وهذا قد يقع ، عمال اآلن عندنا معهم عمال  

(( إن أنتم ضربتم في كفار ؛ نقول به ؟ يف الضرورة ؟ أي نعم ؛ كيف خنرج هذا أو كيف نقول ذا واآلية فيها 

ليس بقيد ؛ إن شرطية ؛ هذا لبيان ؛ بيان أيش ؟ يعين اآلية سيقت ببيان القصة الواقعة فيقاس عليها  األرض ))

الصحيح ؛ وقد عرفتم أن املسألة فيها ثالثة أقوال  من حيث املعىن كل ضرورة ؛ توافقون على هذا ؟ نعم هذا هو

 قول: إن هذه اآلية منسوخة وأن الكفار ال تقبل شهادم مطلقا فيما يتعلق حبقوق املسلمني . ، أتذكروا ؟ 

والقول الثاين: أا خاصة يف الوصية يف السفر إذا مل يوجد مسلم ، وعللوا هذا قالوا ألن قبول شهادة الكافر 

عن األصل ، األصل أن الكافر ال تقبل شهادته ؛ فإذا كان خارجا عن األصل وجب أن نقتصر على ما خارج 

 جاء به النص يف القضية الواقعة ؛ وهؤالء خيصصون بالسفر والوصية وبأهل الكتاب ، ثالث خمصصات عندهم .

لشريعة ؛ ولكن ذكر اهللا عزوجل أنه القول الثالث: إا تقبل شهادة الكافر يف كل ضرورة ، وهذا أقرب إىل قواعد ا

لدينا آية آيتان بينهما عموم وخصوص من وجه فأيهما  رتياب حيبس من بعد الصالة كما يف اآلية .يف حال اال

مثل ملا  نظر املرجح ؛ فإن مل يوجد ؟ ي نقدم ؟ إذا وجدت آيتان بينهما عموم وخصوص من وجه فأيهما نقدم ؟

(( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ىل: فيه الرتجيح ؟ مثال قوله تعا

؛ فسر لنا ، ما نريد احلكم اآلن لكن   (( وأوالت األحمال أجلهن أن يضعن حملهن ))وقوله تعاىل:  ... ))

كيف التعارض ؟ بني اهللا عزوجل للمتوىف عنها زوجها أن يرتبصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا سواء كانت حامال 

أو غري حامل ويف اآلية الثانية بني أن احلامل تعتد ؛ سواء متوىف عنها أم ال ؟ كيف اجلمع ؟ إذا وجدنا امرأة 

اآلن هل وضع احلمل ؛ طيب بناء على القاعدة ب ؟ نعم ؟ها فبم تعتد ؟ بأطول األجلني حامل تويف عنها زوج

تعتد بأطول أجلني ؟ بناء على القاعدة تعتد بأطول األجلني مثال إذا وضعت لشهرين تكمل أربعة أشهر وعشرا ؛ 

لى أن احلامل وإن وضعت لست شهور نقول انتظري حىت تضعي ؛ وذا نعمل باآليتني ؛ لكن السنة دلت ع



... ؛ فدل هذا على أن عدا وضع احلمل ولو أقل من أربعة أشهر وعشرا ؛ ما هي السنة الواردة يف هذا ؟ 

(( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربص بأنفسهن مقدم على عموم  (( وأوالت األحمال ))عموم 

ليه من حكم التخصيص هل يؤخذ بالعموم أو من القواعد إذا جاء لفظ عام مث فرع ع . أربعة أشهر وعشرا ))

(( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء وال يحل لهن أن يكتمن ما خلق اهللا في مثاله ؟  بالتخصيص ؟

كلمة " املطلقات " إذا نظرنا   أرحامهن إن كن يؤمن باهللا واليوم اآلخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ))

(( ري الرجعيات يعين من طلقت سواء كان طالقها بائنا أم رجعيا ، وقوله: بعمومها صارت تشمل الرجعيات وغ

يقتضي أن هذا خاص بالرجعيات ؛ فهل نقول إن العموم هنا ملا فرع عليه حكم خيتص  وبعولتهن أحق بردهن ))

لقة البائن هذه اآلية أيضا خمتلف فيها العلماء ؛ فمنهم من يقول: إن الط ببعض أفراده حيمل على اخلاص أو ال ؟

اليت ال رجعة لزوجها عليها تعتد حبيضة واحدة ؛ ألنه ال فائدة من إطالة املدة عليه ، الرجعية فيها فائدة أن يطال 

املدة وهو أن الزوج رمبا يرجع ؛ لكن هذه ال فائدة وإذا مل يكن فائدة فلفصح هلا اال ويقال انقضت عدا 

بالعموم والتفريع على بعض أفراده كذكر بعض أفراد من قال: نأخذ حبيضة واضحة وحتل هلا الزواج ؛ ومنهم 

العموم حبكم يطابق العموم فإنه ال يقتضي التخصيص ، وهذا رأي اجلمهور ؛ واألول اختار شيخ اإلسالم رمحه 

ى اهللا عليه اهللا ، أن املطلقة اليت يلزمها ثالثة قروء إمنا هي املطلقة الرجعية ؛ ونظري هذا يف السنة قول النيب صل

إذا نظر  ( الشفعة في كل ما لم يقسم ؛ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فال شفعة )وسلم يف الشفعة: 

إىل عموم صدر احلديث قلنا شفعة يف كل شيء حىت يف املنقوالت ؛ وإذا نظرنا إىل التفريع قلنا ال شفعة إال يف 

ا أيضا مما اختلف فيه العلماء ؛ فمنهم من يقول: إن ؛ وهذ احلدود وتصرف فيها الطرق األراضني اليت تقع يف

الشفعة ال تثبت إال يف األراضي وأنه لو كان سيارة بني شخصني فباع أحدمها نصيبه على ثالث فليس لشريكه أن 

والسيارة ما  ( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق )يأخذ بالشفعة ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: 

د وال طرق ؛ ومنهم من قال: يؤخذ بالعموم وتثبت الشفعة يف كل ما مل يقسم من أراضي ومنقوالت فيها حدو 

وغريها ،ويقول فإذا وقعت احلدود تفريع على بعض أفراد العام وال خيالف العموم فال يقتضي التخصيص ، وهذا 

بة حىت يف غري األراضي أيضا ظن فيه خالف ؛ ولكن قد وردت األحاديث تدل على العموم وأن الشفعة واج

حىت لو كانت بني رجلني سيارة وباع أحدمها نصيبه على آخر فإنه ال شفعة لشريكه ألن العلة اليت من أجلها 

أثبتت الشفعة للشريك موجودة يف األراضي وغري األراضي بل رمبا تكون يف غري األراضي أشد نزاعا ؛ فإنه قد 

إذا ورد عن السلف أقوال  . وم مع الشريك األول ما يؤكد عليه احلياةحيدث من الشريك اجلديد من النزاع واخلص

يف تفسري اآلية واألقوال حتتمل فهل نقول إن هذا االختالف يعترب اختالفا حقيقيا أو هو اختالف تنوع ؟ وفيه 



 ، فيه تفصيل ؛ بعضه اختالف تنوع وبعضه اختالف تضاد ؛ فإذا كان اختالف تضاد وجب أن نفرض التفصيل

(( ثم أورثنا الكتاب الذين املرجح بني القولني ؛ وإذا كان اختالف تنوع فاالختالف فيه واقع ، مثاله قوله تعاىل: 

بعضهم قال: الظامل لنفسه  اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ))

 (( ومنهم مقتصد ))الذي يؤخر الصالة عن وقتها ؛ وبعضهم قال: الظامل لنفسه الذي ال يزكي ، هذا واحد ؛ 

قالوا: املقتصد الذي يؤدي الزكاة وال يؤدي الصدقة ، والذي يأيت بالصالة يف وقتها لكن ال حيرص على إقامتها ؛ 

الزكاة والصدقة وحيرص على إقامة الصالة على ما ينبغي ؛ هل هذا االختالف والسابق باخلريات هو الذي يؤدي 

ال ؛ ألن هذا االختالف اختالف تنوع ألن كل واحد يعترب اختالفا حقيقا حبث أن نقول يف تفسري اآلية قوالن ؟ 

ه منهم ذكر نوعا من ما يدخل يف اآلية ، وهذه قد يعدها بعض الناس اختالف وليس كذلك هذا يسمون

اختالف تنوع وليس اختالف تضاد ؛ وعليه فال جيوز أن نقول إن السلف اختلفوا يف معىن هذه اآلية ؛ ألن الكل 

اتفقوا على أن الظامل من فرط يف واجب ، واملقسط من قام بالواجب ، وسابق باخلريات من زاد عن الواجب ؛ 

ختصيص متصل بغري االستثناء ؟ بغري استثناء ،  نريد آية فيها متفقني على هذا لكن كل واحد منهم مثل مبثال .

(( فمن ما ملكت أيمانكم قوله:  كثري هذه ؛   (( إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا ... ))االستثناء كثري 

(( وهللا على الناس حج البيت من يعين هذا خصص بالوصف؛ ومثله قوله تعاىل:  من فتياتكم المؤمنات ))

فهل نأخذ بالعموم أو بالقيد  (( من استطاع إليه سبيال ))ملا ذكر العموم أوال قيد بقوله:  )استطاع إليه سبيال )

؟ نأخذ بالقيد بالشك ، نأخذ بالقيد ألن القيد خيصص املقيد ؛ وعلى هذا فال جيب احلج إال على من استطاع 

فما احلكمة من   اهللا ما استطعم ))(( فاتقوا لو قال قائل: مجيع العبادات مقيدة باالستطاعة ؛ لقوله تعاىل:  .

كونه يذكر هذا الشرط يف احلج ومل يذكره يف الصالة مثال ما قال: أقيموا الصالة إن استطعتم  ؟ اجلواب سهل ؛ 

ألن املشقة يف احلج أظهر وأبني من املشقة يف غريه فلهذا نص على هذا الشرط ؛ فالصيام ملا كان فيه نوع من 

؛ وأما ما ال مشقة فيه فتذكر فيه األوامر (( يرد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر ))  املشقة قال فيه عزوجل:

(( ال يكلف اهللا نفسا إال مطلقة ولكنها حتمل على القاعدة العامة وهو أنه ال واجب مع العجز ؛ لقوله تعاىل: 

أصحاب األيكة المرسلين إذ قال (( كذب يف قوله تعاىل:  . (( فاتقوا اهللا ما استطعتم ))ولقوله:  وسعها ))

 ؟األوىلالثانية دون فلماذا ذكر بالقوة يف اآلية  (( وإلى مدين أخاهم شعيبا ))ويف آية أخرى:  لهم شعيب ))

مل يقل: أخوهم ؛  )) إذ قال لهم شعيب (( كذب أصحاب األيكةهذا وجه ووجه آخر يعين نقول إنه ملا قال: 

وبعضهم قال: إن هؤالء ليسوا من قومه ، ليسوا من قومه فليس أخا هلم من ألم يعبدون الصنم والشجرة ؛ 

ما رأيكم يف طريقة التفسري أننا نعرب اآليات  نسب ؛ وأما اآلية األوىل فهو أخوهم بالنسب ؛ وكالمها صحيح .



أللفية أو غريها املشكل وغري  املشكل مترينا للطالب ؟ يذكرنا النحو ألن النحو ما حصلنا وقت لدراسته إما يف ا

  أقول لعل اإلعراب يعوض .

(( يوم يجمع اهللا الرسول فيقول ماذا أجبتم قالوا ال علم لنا إنك أنت عالم أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

الغيوب إذ قال اهللا يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس 

علمتك الكتاب والحكمة والتوراة واإلنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني في المهد وكهال وإذ 

فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ األكمه واألبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني 

   . إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إال سحر مبين ))

(( يوم يجمع اهللا الرسول فيقول ماذا أجبتم قالوا ال الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل:  أعوذ باهللا من

. كلمة " يوم " ظرف والظرف واجلار وارور البد هلما من عامل ويسمى علم لنا إنك أنت عالم الغيوب )) 

يعين اسم  عل أو معناه حنو مرتق ؛هذا العامل متعلق ؛ وهلذا قال ناظمو القواعد: البد للجار من التعلق  بف

الفاعل واسم املفعول وما أشبهها ؛ فعلى هذا يكون " يوم " منصوبا وعامله حمذوف ألنه ليس بني أيدينا عامل 

"  (( يوم يجمع اهللا الرسول ))وقوله:  ممكن أن حييل العمل عليه فنقول: العامل حمذوف والتقدير: اذكر يوما .

لة فعلية مضارعية فهي إذا منصوبة وليست مبنية ألا أضيفت إىل فعل معرب وهي ال يوم " هنا مضافة إىل مج

تبىن إال إذا أضيفت إىل فعل مبين ؛ (( اهللا )) االسم الكرمي فاعل ، وبعضهم يقول: لفظ اجلاللة فاعل ؛ 

 يقع الشيء على وبعضهم يقول " اهللا " فاعل ؛ لكن األوىل أن يقال: االسم الكرمي أو لفظ اجلاللة ، حىت ال

(( يجمع مفعول به ؛ فتكون معطوفة على  (( الرسول ))؛ وهو فاعل و نفس ذات اهللا عزوجل بل على االسم

حيتمل أن تكون " ماذا " كلمة واحدة على أا استفهام ؛ وحيتمل أن  (( ماذا أجبتم ))وهلذا صارت مرفوعة؛  ))

  كما قال ابن مالك رمحه اهللا يف األلفية :تكون " ما " اسم استفهام و" ذا " مبعىن الذي ،  

  أو من إذا لم تلغ في الكالم    ومثل ما ذا بعد ما استفهام                 

ماذا ... مجيعا صارت اسم استفهام ؛ وإذا قلنا " ما" اسم استفهام و" ذا " مبعىن  (( ماذا أجبتم ))فإذا قلنا إن 

مبين ملا مل يسم  (( أجبتم ))مبتداء، و" ذا " اسم املوصول خرب املبتداء ؛ والذي ، صارت " ما " اسم استفهام 

فاعله ؛ ويقال: مبين للمفعول ، ويقال: مبين للمجهول ، ويقال: مبين ملا مل يسم فاعليه ؛ واألخري هو األوىل ؛ 

ال  اإلنسان ضعيفا )) (( وخلقألنه قد يبىن على هذه الصيغة وفاعله معروف لكنه مل يسم مثل قول اهللا تعاىل: 

ميكن أن تقول: " خلق " فعل ماضي مبين للمجهول ؛ ملاذا ؟ ألن اخللق معروف ؛ وهلذا عربه ابن مالك يف 

(( ماذا أجبتم هذه جواب قوله: (( قالوا ال علم لنا )) وقوله:  األلفية بقوله: ما مل يسم فاعله ؛ وهذا أحسن .



 " نافية للجنس وهي تعمل عمل " إن " لكن امسهما يكون مبنيا معها هذه " ال (( ال علم لنا ))؛ وقوله:  ))

؛ وعلى هذا فيكون " العلم  إذا كان مفردا ؛ واملفرد يف باب ال النافية للجنس ما ليس مضافا وال شبيها للمضاف

ئنافية تبني مجلة است (( إنك أنت عالم الغيوب )) " مبين على الفتح يف حمل نصب و " لنا " جار وجمرور خربه .

مجع غيب و" إن " تنصب االسم  (( عالم الغيوب ))أنه وكلوا العلم إىل العامل عزوجل وهو اهللا تبارك وتعاىل 

(( يوم يجمع اهللا قال اهللا عزوجل:  وترفع اخلرب والكاف امسها و" عالم " خربها وهو مضاف إىل " الغيوب " .

وذلك يف اليوم القيمة ؛ جيمعهم يف أي   جمع اهللا الرسول ))(( يوم ييعين اذكر هذا اليوم العظيم  الرسل ))

كيفية ويف أي وقت ؟ هل هو يف أول يوم القيمة أو يف آخره ؟ جيب علينا يف مثل هذه املسائل الغيبية أن نقف 

حيث وقف النص ألنه ليس للعقل يف هذا مدخل ، ال ندري أيكون أول ما يبعث الناس أو يف أثناء اليوم أو يف 

مجع رسول فيشمل الرسل من أوهلم وآخرهم ؛  (( الرسل ))وقوله:  اليوم ؛ علينا أن نذكر هذا اجلمع . آخر

ماذا أجابكم الذين أرسلناكم  (( فيقول ماذا أجبتم ))وأوهلم نوح وآخرهم حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ 

وعلى هذا  هم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ))(( ويوم يناديإليهم ؟ مباذا أجابوا ؟ وهذا كقوله يف املرسل إليهم: 

(( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن فيكون اهللا تعاىل يسأل الرسول ويسأل املرسل إليهم ، قال اهللا تعاىل: 

سؤال الذين أرسل إليهم أن يقال هلم: ماذا أجبتم املرسلني ؛ وسؤال املرسلني أن يقال: ماذا أجبتم  المرسلين ))

سؤال هل هو الستعالم ؟ اجلواب: ال؛ ألن اهللا ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء ؛ هل هو ؛ وهذا ال

للتوبيخ أي توبيخ للمرسل إليهم ؟ كقوله تعاىل: (( وإذا املوؤودة سئلت بأي ذنب قلت )) املوؤودة ما هلا ذنب 

املرسل إليهم  توبيخ املقصود به ا أجبتم ))(( فيقول ماذوتسأل بأي ذنب قلت ؛ توبيخا ملن ؟ توبيخا لقاتليهم ؛ 

الشك أن اإلنسان يشكل  ال علم لنا )) ((وقوله:  ؛ وهذا الشك أنه هو الصواب ؛ أما االستعالم فغري وارد .

فكيف ال يكون عند املرسلني علم ؟ اجلواب عن  عليه هذا النفي وهو نفي مطلق عام ألنه بال النافية للجنس ؛

هذا من وجوه ؛ إما أن يقال: ال علم لنا مبا حدث بعدنا ، كقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف الواردين على 

 (( ال علم لنا ))احلوض حني يردون ف عنه فيقول: أصحايب ؛ فيقال: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك ؛ فيكون 

يف بواطن الذين أجابوا ،  (( ال علم لنا ))بعدنا ، وهذا حق ال علم هلم ؛ هذا وجه ، وجه آخر  أي فيما حدث

ال علم لنا فيما يف بواطن الذين أجابوا ؛ ألن من الذين أجابوا للرسول من كانوا منافقني ال تعلم الرسول ما يف 

يعلمون ما يف قلوب الذين يظهرون إتباعهم قلوم ؛ وهذا أيضا وجه قوي فإن الرسول عليهم الصالة والسالم ال 

واملعرفة بلحن  (( ولو نشاء ألريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول ))، قال اهللا عزوجل: 

(( ال علم لنا إال ما القول مبين على قرينة ما هي على شيء حمسوس مقطوع به ؛ هذا وجه ؛ الوجه الثالث: 



ا أجبنا ، ال علم لنا إال ما علمتنا وأنت تعلم ماذا أجبنا ألنك عالم الغيوب ، وهذا وأنت تعلم ماذ علمتنا ))

وإن كان له وجه لكنه ليس بذلك القوي ؛ فأحسن ما يقال: أنه ال علم لنا مبا حدث بعدنا أو ال علم لنا فيما 

، كما يقول التلميذ ليس عندي يف بواطن األمور ؛ فيه احتمال رابع أم قالوا ال علم لنا تأدبا مع اهللا عزوجل 

علم تأدبا معه وإن كان عنده علم ؛ وكأن ابن جرير رمحه اهللا مييل إىل هذا القول إىل أن املعىن أم يقولون ال علم 

(( إنك أنت عالم الغيوب وقوله:  لنا تأدبا مع اهللا عزوجل ألم يعلمون أن اهللا مل يسأهلم استعالما ألنه عامل .

ا هل نقول إا توكيد بالكاف يف " إنك " ؟ أو نقول هي ضمري فصل ال حمل له من اإلعراب ؟ " أنت " هن ))

؟ كل هذا حمتمل وأوجه اإلعراب كثرية ؛ وهلذا يقولون إن حجج النحويني  (( عالم ))أو نقول إا مبتداء وخربه 

لريبوع ، والريبوع ذكي حيفر له جحرا يف ؛ تعرفون الريابيع ؟ وتعرفون النافقاء ؟ النافقاء جحر انافقاء الريابيع 

األرض وميضي فيه مث حيفر يف آخره إىل فوق حىت إذا مل يبق إال قشرة رقيقة خالها تبقي فإذا سد عليه أحد الباب 

وإذا النافقاء يسهل اخلروج منها فيخرج من النافقاء ؛ فيقولون إن النحويني كلما حجرم من جهة وقلت هذا ما 

جه آخر ولو كان احتمال بعيد ؛ ولذلك ال يغلب النحوي القوي يف النحو أبدا ما يغلب ، مل يصلح أتوا بو 

يستطيع كلما أتيت عليه حبجة أتى لك مبا يصوب قوله ؛ فنقول: كلمة " أن " إما تكون ضمري الفصل أو توكيدا 

أنه سبحانه وتعاىل عالم الغيوب  هذه نسبة ومبالغة يف الواقع يعين (( عالم الغيوب ))للكاف أو مبتداء ؛ وقوله: 

مجع غيب وهو ما خيتفي على اخللق ، فاهللا جل وعال عالم  (( الغيوب ))مبعىن أنه ذو علم بالغ يف الغيوب ؛ و

؛ ما من غائبة يف السماء واألرض إال يف كتاب مبني يعلم حىت ما مل يكن كيف يكون ، ليس يعلم  الغيوب

يف هذه اآلية الكرمية فوائد ؛ منها: أنه جيب   يعلم ما مل يكن كيف يكون .املوجود لكن الغائب عن اخللق بل 

 لينظر ماذا أجاب به الرسل وهو يوم القيمة فيه جيمع الرسول ويسألون . على اإلنسان أن يتذكر هذا اليوم العظيم

تلط فيه اآلدميون ومنها: متام قدرة اهللا تبارك وتعاىل ؛ وذلك جبمعه الرسل يف ذلك املوقف العظيم الذي خي

ومن فوائدها: فضيلة الرسول عليهم الصالة  والوحوش والسباع واإلبل وغريها ؛ فيجمع اهللا الرسول بقدرته وإذنه .

، حيث إن اهللا سبحانه وتعاىل يعتين م هذا االعتناء حىت إنه يسأهلم يوم القيمة يف هذا املشهد العظيم  والسالم

 (( فيقول ))ومن فوائدها: إثبات القول هللا عزوجل ؛ لقوله:  ماذا أجيب تكرميا هلم وإظهارا إلبالغهم الرسالة .

وصار إثبات القول هللا من األمور القطعية اليقينية أن اهللا وإثبات القول هللا قد امتأل به القرآن وامتألت به السنة 

(( ماذا ومن فوائدها: أنه يقول حبرف وصوت ؛ وجه الداللة أن مقول القول هو قوله:  سبحانه وتعاىل يقول .

وهذه حروف ؛ وجه الداللة على الصوت أنه خياطب الرسل فالبد أن يكون اخلطاب مسموعا هلم وإال  أجبتم ))

له فائدة ؛ وهذا الذي قررناه يف إثبات القول هللا عزوجل وأنه حبرف وصوت هو الذي أمجع عليه أهل  مل يكن



السنة أئمتهم ومقلدوهم ؛ ومن قال سوى ذلك فهو مبتدع ضال ، من قال إن اهللا ال يوصف بالقول وإن الذي 

يف نفسه ؛ فهذا القول من أبطل يضاف إليه من األقوال عبارة عن أصوات خملوقة خلقها اهللا عزوجل لتعرب عما 

األقوال وقد أبطله شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف رسالة تسمى " التسعينية " من تسعني وجها وهو جدير باإلبطال 

ألنه متناقض وفاسد ؛ واملشكل أن هذا عليه كثري من الناس اليوم ألنه مذهب األشعرية السائد بني كثري من األمة 

ومن فوائدها: تأدب الرسول عليهم  ال ميكن أن يصدقه من كان على فطرة السليمة .اإلسالمية مع أنه باطل و 

هذا وجه ، الوجه الثاين: أم عرفوا قدر أنفسهم  (( ال علم لنا ))الصالة والسالم مع اهللا عزوجل ، حيث قالوا: 

ا شيئا حسب االحتماالت وأم ال يعلمون الغيب ؛ الوجه الثالث: أم علموا أن األمم بعدهم ال يعلمون عنه

ومن فوائدها: إثبات علم الغيب هللا عزوجل ؛ لقول الرسل عليهم  .(( ال علم لنا )) اليت ذكرناها يف وجه قوله: 

يعين ال غريك ؛ فمن ادعى علم الغيب  (( إنك أنت عالم الغيوب ))الصالة والسالم وهذا القول إمجاع منهم 

وملا أمجع عليه املسلمون ؛ من قال إنه سيحدث يف يوم كذا كذا وكذا فهو   فهو كافر ؛ ألنه مكذب للقرآن الكرمي

كاذب وهو كافر ؛ والكهنة خيربون عن ... املستقبل لكنهم هلم أناس من اجلن يستمعون الوحي ويسرتقونه 

هللا عالم ويلقونه إىل الكاهن ويضيف الكاهن إليه كذبات كثرية ويصدق لكلمة واحدة ؛ وهذا ال ينايف القول بأن ا

فاستثىن اهللا  (( إال من استرق السمع ))الغيوب وحده ألن اهللا تعاىل قال يف هؤالء الذين يسرتقون السمع قال: 

(( إذ قال اهللا يا مث قال اهللا عزوجل:   . (( إال من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب ))عزوجل ، قال: 

أي أن " إذ " مفعول  (( يوم يجمع اهللا الرسل ))ا يف كما قلن  (( إن قال اهللا يا عيسى ))نقول يف  عيسى ))

هذا نداء وصف أو عطف بيان ؛ عيسى منادى  (( يا عيسى بن مريم ))لفعل حمذوف تقديره: اذكر ؛ وقوله: 

مبين على الضم ألنه علم وكل علم منادى وهو غري مضاف فإنه يبىن على الضم يف حمل نصب ، فتقول: يا زيد 

فهو وصف أو عطف  (( ابن مريم ))دا ؛ كل علم غري مضاف فإنه يبىن على الضم ؛ وأما ، وال تقول: يا زي

(( اذكر  بيان ونصب ألنه مضاف ؛ ومرمي اسم أمي ونسب إليها ألنه ال أب له إذ أنه خلق من أم بال أب .

أيدتك  (( إذمث فسر ذلك قال: (( اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك )) هذه مقول القول  نعمتي عليك ))

(( ونعمة مفعول اذكر ؛ إذ يعين هذا متعلق بنعمة  (( نعمتي ))هذه " إذ " متعلقة بقوله  بروح القدس ))

يعين فاعل مسترت يعين تقديره: أنا ؛ والفاعل إذا كان تقديره أنا أو حنو أو  أيدتك بروح القدس )) (( أيدتك ))

فهو مسترت جوازا إال يف بعض املسائل مثل فعل التعجب أنت كان مسترتا وجوبا ؛ وإذا كان تقديره: هو أو هي 

((  . (( أيدتك ))ـمتعلق ب (( بروح القدس ))فإن تقدير الفاعل فيه " هو " ومع ذلك مسترت وجوبا ؛ وقوله: 

الفاعل مسترت تقديره:  (( تكلم ))هذا بيان للنعمة فاجلملة استئنافية ؛ وقوله:  تكلم الناس في المهد وكهال ))



 وحال كونك كهال . (( كهال ))أي حال كونك يف املهد ؛ و (( المهد ))مفعول به ؛ و (( الناس ))؛ و أنت

 " إذ" فتكون الواو حرف عطف و (( إذ علمتك الكتاب ))(( وإذ علمتك )) يعين واذكر نعميت عليك أيضا 

ني ؛ املفعول األول الكاف هذه علم تنصب مفعول (( علمتك الكتاب ))األوىل ؛ وقوله:  " إذ" معطوفة على 

 (( وإن تخلق ))معطوفان ؛  (( والتوراة واإلنجيل ))، معطوف عليها  (( الحكمة ))والثاين الكتاب ، و 

(( من أي أنت  (( تخلق ))فهو من نعمة اهللا عليه ؛ فهي إذا يف حل نصب ؛  (( إذ أيدتك ))معطوفة على 

؛ اسم مبعىن مثل أي مثل هيئة الطري ؛ وهو مضاف وإن كان حرفا  الكاف اسم مبعىن املثل الطين كهيئة الطير ))

((  (( تخلق ))معطوفة على  فتنفخ )) (( متعلق بتخلق ؛ (( بإذني ))إىل هيئة وهيئة مضافة إىل " الطري " و

وامسها مسترت وجوبا أو جوازا ؟ جوازا ؛  (( تكون ))خرب  (( طيرا ))أي يف هذه املخلوقة اليت خلقتها  فيها ))

(( تبرئ يعين وإذ تربئ األكمه واألبرص ؛ و (( تخلق ))معطوفة على  (( تبرئ ))متعلقة بتكون و (( بإذني ))و

(( مفعول به ومعطوف عليه ؛ و (( األكمه واألبرص ))فعل مضارع وفاعل مسترت وجوبا تقدير: أنت ؛  و ))

(( تبرئ نقول يف إعراا كما قلنا يف إعراب  (( وإذ تخرج الموتى بإذني )) رئ ))(( تبمتعلق بـ  بإذني ))

يعين واذكر نعميت عليك إذ كففت  (( إذ أيدتك ))معطوفة على " إذ " األوىل  (( وإذ كففت ))؛  األكمه ))

)) (( إن (( كففت متعلق بـ (( عنك ))و  (( كففت ))مفعول  (( بني إسرائيل ))بين إسرائيل عنك ؛ و 

صفة ملوصوف حمذوف والتقدير: باآليات  (( بالبينات ))أيضا ؛ و (( كففت ))متعلقة بـ  جئتهم بالبينات ))

(( إن هذا إال قوله:  (( إن هذا إال سحر مبين ))أي من بين إسرائيل  (( فقال الذين كفروا منهم ))البينات ؛ 

، و" إال " أداة حصر ،  ة و" هذا " مبتدأإن " النافي يف حمل نصب مقول القول يف " قال " و " سحر مبين ))

وجل مذكرا عيسى عليه الصالة والسالم ذه  يقول اهللا عز صفته . (( مبين ))خرب املبتداء ، و (( سحر ))و

؛  وعيسى هو ابن مرمي وهو من بين إسرائيل اذكر نعمتي عليك ))ابن مريم (( إذ قال اهللا يا عيسى النعمة 

(( اذكر وقوله:  (( ومن ذريته اسماعيل وإسحاق ... ))ن ؟ من ذرية ابراهيم ، كما قال عزوجل: ومن ذرية م

املعىن: اذكر النعمة اليت أنعمت ا عليك وعلى والدتك ؛ أما نعمته عليه فذكرها وعد منها ما  نعمتي عليك ))

عد ؛ وأما نعمته على األم فإنه هيئ هلا ويسر هلا املكان الذي تضع فيه محلها وجعل عندها رطبا جنيا ورا على 

 املهد ليبني براءته مما اما به اليهود ؛ ومن نعمته أيضا على أمه أنه أنتق عيسى يف (( سريا ))قول يف معىن 

     (( يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا ))الذين قالوا هلا : 


